
‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken 
en duiden van informatie aan de 
personeelsleden en leden van de 
schoolraden bijdragen tot een grotere 
betrokkenheid en participatie bij het 
bestuur van scholengroep Rivierenland.
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scholengroep rivierenland 
neemt de kaap van de 
6.000 leerlingen

5 september is in het Vlaamse 
onderwijs de dag dat de leerlingen 
geteld worden en een eerste analyse 
gemaakt wordt.

Voor de regio’s Klein-Brabant, 
Vaartland en Rupelstreek heeft ook 
scholengroep Rivierenland een 
leerlingentelling in het basis- en 
secundair onderwijs gedaan.

Voor de eerste maal in het bestaan 
van de scholengroep stijgt het 
leerlingencijfer in september  
in alle scholen samen in het 
werkingsgebied boven de 6.000 
leerlingen. Voor het Centrum voor 
Volwassenonderwijs en het deeltijds 
kunstonderwijs zijn nog geen cijfers 
beschikbaar.

Op 5 september tellen de basis- 
en secundaire scholen van de 
Vlaamse Gemeenschap in de regio 
samen 6.007 leerlingen. De stijging 
met 27 leerlingen ten opzichte 

van september 2012 oogt niet 
spectaculair, maar een vergelijking 
op langere termijn toont aan dat dit in 
het verlengde ligt van een constante 
groeilijn: bij oprichting van de 
scholengroepen in september 2001 
telden de scholen van scholengroep 
Rivierenland 5.142 leerlingen. Naar 
september ’13 toe is dit een stijging 
met maar liefst 17%!

Zoals ieder schooljaar zijn er scholen 
met stijgende leerlingencijfers 
en scholen met dalende 
leerlingencijfers. Een aantal toch 
wel opvallende stijgers zijn dit 
schooljaar: basisschool Himo (+ 8%, 
tot 323 leerlingen), middenschool 
Boom/Aartselaar (+ 6%, tot 308 
leerlingen). 

De aanhoudende leerlingengroei 
wordt binnen scholengroep 
Rivierenland natuurlijk met 
blijdschap aanschouwd. Toch 
stelt dit de scholengroep voor 

nieuwe uitdagingen, vooral inzake 
infrastructuur én vooral wat 
betreft een tekort aan lokalen 
in de basisscholen in Boom 
en Willebroek. De toegekende 
budgetten voor nieuwbouw 
zijn totaal onvoldoende om de 
leerlingengroei op te vangen. 
Daarom heeft de scholengroep al 
heel wat inspanningen geleverd 
om uit de eigen werkingsmiddelen 
bijkomende klaslokalen te voorzien. 
Dat gebeurt ook dit schooljaar weer: 
Boom Park betrekt twee nieuwe 
klaslokalen, in basisscholen Himo 
en ‘t Venneke in Willebroek worden 
nog in september 2013 telkens twee 
nieuwe klaslokalen 
in gebruik 
genomen.

Luc Van Gasse
Algemeen 
Directeur



atheneum Willebroek herdenkt WOI!

Dit schooljaar neemt Atheneum Willebroek deel 
aan de herinneringseducatie omtrent WO I. 
Het brede doel van het project is om wereldwijd 
“Memorial gardens” te plaatsen om de herinnering 
te bewaren aan diegenen die in Flanders Fields 
gevochten hebben en hun leven verloren in “De 
Groote Oorlog”.

De eerste “Memorial garden” wordt 
ingehuldigd in 2014 in Londen op 
initiatief van “The Guards museum” en 
met de steun van de Vlaamse delegatie 
in Londen. 

De “Memorial garden” – getekend 
door Piet Blanckaert – zal bestaan uit 
een rechthoek als symbool voor de 
velden in Vlaanderen en uit een cirkel 
als symbool voor de opening in het dak 
van de Menenpoort waar duizenden 
poppies (= klaprozen) uitvallen. De cirkel 
symboliseert tegelijkertijd het eeuwige 
leven en de rechthoek staat voor de 
dood.

In die cirkel worden jutezakken 
geplaatst met aarde verzameld op 65 
begraafplaatsen van Engelse soldaten 
in Vlaanderen. In deze zakken worden 
teksten opgenomen van jongeren uit 
Vlaanderen en Engeland. Zij worden op 
vergankelijk papier geschreven zodat 
‘de aarde van het verleden’ en ‘de 
teksten van het heden’ zich met elkaar 
vermengen.

Het is de bedoeling dat op 11 november 
2013 Britse en Vlaamse jongeren 
samen de jutezakken tijdens een 
plechtige ceremonie verzamelen op een 
kanonwagen bij de Menenpoort te Ieper.

Op 11 november 2014 vinden de 
jutezakken dan hun plaats in de 
“Memorial Garden” in Londen opnieuw 
tijdens een plechtige ceremonie met 
Britse en Vlaamse jongeren en ditmaal 
in aanwezigheid van de jongste leden 
van de Britse en Belgische koninklijke 
familie.

Om dit project tot stand te brengen 
doet het comité “The Gathering” een 
beroep op alle scholen in Vlaanderen 
om een twinning project  op te zetten 
met een Britse school. De (leerling)
ambassadeurs uit de Britse scholen 
en de (leerling)ambassadeurs uit de 
Vlaamse scholen nemen deel aan de 
ceremonie op 11 november. 

atheneum Willebroek engageerde zich 
- om het thema van WO I te behandelen,

- om samen met de Britse partnerschool een tekst te schrijven om in de 
jutezakken opgenomen te worden

- om een ambassadeur af te vaardigen en om deel te nemen aan het 
evenement op 11 november 2013,

- om onderdak te verlenen in het weekend van 8 tot 11 november 2013 
aan de ambassadeur(s) van de Britse partnerschool.

Door de twinning met een Engelse 
school  brengt dit vakoverschrijdend 
project jongeren aan de twee kanten 
van het Kanaal bij elkaar rond een  
Europese vredesboodschap. Het 
gaat om een inleefproject dat via taal 
en geschiedenis, verleden en heden 
bijdraagt om van onze jongeren actieve 
burgers te maken. 

De Engelse begraafplaats die ons werd 
toegewezen is “Bard Cottage cemetery”  

te Boezinge nabij Ieper waar we op 24 
september 2013 de vertegenwoordigers  
van de Commonwealth War 
Graves Commision bijstaan om een 
“vaderlander” te vullen met aarde van de 
begraafplaats. 

Onze leerlingen en leerkrachten kijken 
ernaar uit om met dit project van start te 
gaan. We houden jullie graag verder op 
de hoogte van de verschillende acties.2
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over en voor nieuwe collega's

Scholengroep Rivierenland vindt de begeleiding van starters enorm belangrijk. Natuurlijk dient dit 
beleid in de eerste plaats op de school zelf te gebeuren, maar het overkoepelende niveau kan zeker 
een meerwaarde bieden. Ook het GO! als centraal bestuursniveau van ons net doet via bijvoorbeeld 
de onthaalmap voor nieuwe leerkrachten haar duit in het klassieke zakje. De pedagogische 
begeleidingsdienst organiseert dan weer afzonderlijke nascholingssessies voor beginners. Kortom de 
goede wil is zeker en vast aanwezig om de nieuwe collega’s goed te begeleiden. Als wij het hieronder 
hebben over ‘leerkrachten’ dan slaat dit overigens ook op nieuwe collega’s die geen lesopdracht 
opnemen.

starters uitdagen

Op 15 oktober brengt scholengroep 
Rivierenland de startende leerkrachten 
en medewerkers opnieuw samen. Het is 
een actie die een vaste plaats verworven 
heeft in het onthaalbeleid van nieuwe 
collega’s.  

Wij  willen aan de nieuwe collega’s 
duidelijk maken in welke grotere 
omgeving zij werken. Enige toelichting 
bij waar het GO ! Onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap en de 
scholengroep voor staan, lijkt ons niet 
meer dan logisch. Hierbij willen wij 
de (meestal) jonge collega’s ook de 

verwachtingen die wij in hen stellen 
duidelijk maken. 

Die verwachtingen zijn tegelijk 
eenvoudig, maar ook zeer ambitieus. 
Wij willen dat zij uitgroeien tot goede 
leerkrachten. Zij kunnen daarbij op onze 
steun rekenen.

verwachting

overleven

ontgoocheling

herbronning

reflectie

verwachting

Moir 1999

Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul

één van de grote beleidsprioriteiten 
vormt voor scholengroep Rivierenland. 
Dergelijk beleid moet ook het afhaken 
van nieuwe collega’s tot het minimum 
beperken.

Vanaf volgend schooljaar zal onze 
scholengroep extra investeren in 
de begeleiding van dat moeilijke 
eerste schooljaar. Tijdens het huidige 
schooljaar zorgen wij voor een goede 
voorbereiding én een goede training 
hierrond van de directies.

het eerste schooljaar

Voor velen is werken in het onderwijs 
een roeping. Mensen beginnen dan ook 
met veel moed en hoge verwachtingen 
aan de onderwijsloopbaan. Dat blijkt ook 
uit wetenschappelijk onderzoek. Moir is 
een van deze onderzoekers.

Algemeen Directeur Luc Van Gasse 
geeft uitleg bij het schema: “Na 
onderzoek bracht Moir  het eerste 
schooljaar van ‘de nieuwe leraar’ in 
kaart. Na de schoolstart met heel hoge 
verwachtingen, komen maanden waarin 
‘overleven’ centraal komt te staan. 
Tegen de jaarwisseling wordt het gevoel 
van ‘ontgoocheling’ dominant. Het lijkt 
niet allemaal te lopen zoals gehoopt of 
verwacht was. De nieuwjaarsvakantie is 
voor velen een kans voor herbronning. 
Er worden lessen getrokken en met 
meer ervaring gaat het in de lente van 
het eerste schooljaar terug bergop 
en worden in de daaropvolgende 
maanden nieuwe en misschien ook 
wel realistischere doelstellingen en 
verwachtingen gesteld.”

De wetenschappelijke analyses en de 
eigen waarnemingen maken dat de 
begeleiding van startende leerkrachten 
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De  vijf schalen van ons evaluatiebeleiD

uitmuntenD:
Een quotatie ‘uitmuntend’ betekent dat het personeelslid een voorbeeldfunctie 
vervult voor de collega’s.

Zeer goeD:
Een quotatie ‘zeer goed’ wijst op een functioneren dat beter is dan wat vereist 
wordt.

goeD:
Een quotatie goed wijst er op dat het personeelslid het vereiste niveau haalt.

volDoenDe:
Een quotatie ‘voldoende’ wordt toegekend indien op het resultaatsgebied 
verbetering moet optreden in het functioneren binnen een afgesproken tijdspad. 
Het evaluatiedocument bevat hierover concrete afspraken en engagementen van 
de scholengroep  t.o.v. het ondersteunen van de directeur.

onvolDoenDe:
Er kan geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ gegeven worden zonder 
dat op een van de resultaatsgebieden een evaluatie ‘onvoldoende’ voorkomt. De 
eindconclusie wordt grondig gemotiveerd.

meer dan les geven

De kerntaak van een leraar is lesgeven. 
Daarnaast zijn er een aantal taken die 
nu eenmaal bij de job horen. Enkele van 
deze bijkomende taken en vaardigheden 
staan overigens rechtstreeks in functie 
van het lesgeven. Neem bijvoorbeeld 
het invullen van rapporten: sommigen 
beschouwen dit misschien als overlast 
en planlast. 
Een gedreven leerkracht daarentegen 
beseft het belang van een goed 
evaluatiebeleid en weet de resultaten 
ook goed te communiceren aan 
leerlingen en ouders. Daarbij mag niet 
uit het oog verloren worden dat de 
grote variatie aan toetsten geen doel op 
zich zijn. Toetsen dienen in de eerste 
plaats na te gaan of en in welke mate de 
leerplandoelstellingen bereikt worden.

goed is de baseline

Met dit voorbeeld wil ik maar even 
illustreren hoe complex de opdracht 
voor de leerkracht is. De school en 
het schoolbestuur verwachten van de 
startende leerkracht niet dat reeds in 
een eerste werkingsjaar de vereistez 
vaardigheden en de resultaten van het 
werk op het gewenste niveau bereikt 
worden. 

Het functie-en competentieprofiel 
geeft aan wat wij van elke medewerker 
verwachten. Dit vertaalt zich in de 
geïndividualiseerde functiebeschrijving. 
Op basis hiervan gebeurt de 
evaluatie. Binnen onze scholengroep 
is afgesproken dat voor tijdelijke 
personeelsleden jaarlijks een evaluatie 
wordt opgesteld.

Wij verwachten wel dat de 
starter de ambitie heeft om op de 
resultaatsgebieden en vaardigheden uit 
de functiebeschrijving het niveau goed 
te halen. Dat is meteen ook de kern van 
het begeleidings- en evaluatiebeleid 
van personeel dat onze scholengroep 
hanteert (zie kadertje): goed is de 
baseline. Wat minder dan goed is, moet 
beter. 

191 nieuwe collega’s op de praatstoel
dinsdag 15 oktober van 16u tot 18 u

MSGO! Den Brandt,
Hollezijp 11, 2850 Boom
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goed werken gaat beter in een goede 
organisatie

Zeker voor startende collega’s – maar dat geldt in feite ook 
voor de senior – willen wij sterke ondersteuning geven bij de 
professionele ontwikkeling. In de tweejaarlijkse bevraging 
welbevinden peilen wij hier ook doelbewust naar. 

‘Goed’ werken veronderstelt twee sterke polen: enerzijds 
het individu, maar anderzijds ook een organisatie en 
schoolcultuur die goed werken stimuleert en mogelijk 
maakt. Daar peilen wij tweejaarlijks naar in onze bevraging 
welbevinden van personeel. De algemene resultaten worden 
in deze maanden toegelicht per school.

In onze analyse hebben wij een filter ingebouwd op jaren 
dienst. Zo kunnen wij dus ook nagaan hoe de groep met 
minder dan 3 jaren dienst tegen de werking aankijkt.

99 collega’s met minder dan 3 jaar dienst namen in mei 2013 
deel aan de bevraging. Deze info is zowel voor de scholen 
als de scholengroep belangrijk. Zo leren wij bijvoorbeeld dat 
het algemeen welbevinden met bijna 90% positieve respons 
ook bij de starters zeer hoog ligt, zowel in het basis- als in 
het secundair onderwijs. Opmerkelijk is dat in het secundair 
het welbevinden bij de groep jonge collega’s (91,78%)  zelfs 
5% hoger scoort dan bij de overige collega’s (85,6%).

Niemand geeft aan spijt te hebben van de keuze voor het 
onderwijs. In het basisonderwijs zijn er 16% twijfelaars, in 
het secundair onderwijs is dit amper 4%. 

Dit zijn ongetwijfeld positieve signalen. Schijnbaar zijn ze ook 
in tegenstelling met de algemene teneur die wijst op een zeer 
grote uitval bij starters.

ondersteuning bij professionele 
ontwikkeling

Toch geven de nieuwe collega’s ook het signaal dat de 
begeleiding van beginnende personeelsleden op de school 
nog beter kan. In de basisscholen is 62% tevreden over de 
startersbegeleiding, in het secundair bedraagt dit 71%. Het 
gaat natuurlijk niet over een heel grote groep. Wij moeten 
dan ook terughoudend zijn en geen voortvarende conclusies 
trekken. Het verschil tussen de beide niveaus moet dan ook 
gerelativeerd worden. Een zeer hoge of juist een zeer lage 
score in 1 school kan de resultaten sterk beïnvloeden.

Maar de resultaten onderstrepen in elk 
geval wel dat scholengroep Rivierenland 
een goede keuze gemaakt heeft om nog 
sterker in te zetten op de begeleiding 
van startende collega’s.

Op 15 oktober willen wij de nieuwe 
collega’s zelf vragen op welke wijze 
een school hen beter kan ondersteunen 
in hun professionele ontwikkeling. 
Deze suggesties zullen wij dan verder 
bespreken. De vraag naar meer 
ondersteuning bij de professionele 
ontwikkeling leeft ook sterk leeft bij 
alle leerkrachten. Mogelijk komt het 
vormingsmoment voor nieuwe collega’s 
dus ook het volledige schoolteam ten 
goede.6



groene vlag

De officiële uitreiking heeft plaats op 15 
oktober in Vilvoorde. 3 leerlingen en 2 
leerkrachten van de MOS-werkgroep 
zullen onze school vertegenwoordigen 
en de vlag in ontvangst nemen. 

De werkgroep bestaat uit enkele 
leerkrachten en leerlingen van K3 
tot en met L6. Iedere klas kiest een 
afgevaardigde voor het hele schooljaar. 
De werkgroep vergadert maandelijks 
over veelzijdige onderwerpen: energie, 
compost, afval, verkeer en veiligheid, … 
. De lenteweek met klasdoorbrekende 
activiteiten, de Dikketruiendag, 
het invoeren van drinkbussen en 
koekendozen, de paddenoverzet, onze 
Walk for water, kippen op school, het 
controleren van het CO2-gehalte in de 
klassen, de verkeersweek waarin we de 
leerlingen sensibiliseren te voet of met 
de fiets naar school te komen, zijn maar 
enkele van de vele activiteiten die de 
werkgroep uitwerkte. 

Zo spitst het 3de leerjaar zich toe op 
afvalverwerking: het composteren van 
fruit- en refterafval, het bezoeken van 
het containerpark en het Wrak, het 
uitnodigen van de compostmeester die 
regelmatig langskomt met tips en die de 
compostvaten controleert, … .  

MOS spoort scholen aan om na het 
behalen van het derde logo de milieu-
inspanningen vol te houden en zo de 
Groene Vlag van Eco-school te behalen.

Alle logo 3-scholen van Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
worden door MOS geregistreerd 

himo behaalt de groene vlag en het 12de compost-ok  label

als Eco-school. MOS is namelijk 
lid van de FEE (Foundation for 
Environmental Education) die het Eco-
schoolprogramma organiseert. Als 
‘national operator’ reserveert MOS de 
Groene Vlag voor scholen die het derde 
logo hebben behaald en bewijzen dat 
het milieuzorgproces in al zijn facetten 
en volgens de criteria voor een logo 
3-school doorloopt. Na die toekenning 
behoort je school tot het selecte groepje 
van Groene Vlag-scholen.

composteren is ok
Himo kreeg het 12de 
compostscholenlogo van schepen 
Maaike Bradt en burgemeester Eddy 
Bevers.

De gemeente Willebroek zet met dit 
logo de school in de bloemetjes omdat 
ze sinds 2001 actief composteert met 
de leerlingen.

Om het compostscholenlogo te 
ontvangen, moet de school het 
composteren inpassen in haar 
educatief project en haar leerlingen 
hierbij betrekken. Met haar deelname 
geeft de school aan dat ze met haar 
leerlingen actief aan de slag gaat 
rond het composteren en hen ook 
willen ‘onderwijzen’ in het nut hiervan. 
Ook voor de MINA-raad (milieu- en 
natuurraad Willebroek) bleven onze 
inspanningen niet onopgemerkt: we 
werden dit schooljaar voor de 3de keer 
genomineerd voor het winnen van de 
milieuprijs. 

De MOS-werking (Milieuzorg Op School) 
op Himo werd beloond!  Eind juni bereikte 
ons nog volgend leuke nieuwtje: de 
logocommissie kende onze school de 
GROENE vlag toe, het summum!
Na de 3 MOS-logo's die we de voorbije 
jaren behaalden, moesten we aantonen dat 
dit project echt wel vergroeid zit in onze 
school. Leuke acties maar vooral ‘gewoon’ 
de groene houding van onze 
leerlingen zorgden voor dit 
mooie resultaat!
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dag van de schoolraden

Op de dag van de schoolraden brengen wij 
ruim 160 leden van de schoolraden van onze 

scholengroep samen.
Hiermee willen wij enerzijds onze waardering 

voor hun engagement uitdrukken, 
anderzijds willen wij hen via een interactief 

vormingsmoment ondersteunen in hun 
engagement.
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OM 15u

Mevrouw cath 
Luyten zal het 

vormingsgedeelte in 
goede banen leiden.8


